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 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم الّدين

 :أّما بعد 

مّوفق الّدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  من شرح  كتاب رابعفهذه مذاكرة الدرس ال
 -رمحه اهلل تعاىل-دامة املقّدسي بن حممد بن قُ 

 

 .ذكر أدلة من السّنة -سبحانه وتعاىل–بعد أن ساق املصنف لنا أّدلة من كتاب الّله على صفاته 

 

تبارك -على صفات اهلل  أّدلة من السّنة -رمحه اهلل تعاىل-ذكر املصنف ملاذا  
 ؟-وتعاىل

 :اة ألنّ السنّ أّدلة من  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف ذكر  

  يَنِطقُ  َوَما﴿ : السالمالصالة و ه عليه قال يف نبيّ -تبارك وتعاىل-اهلل  فإنّ  -جل جالله-وحي من اهلل 
ََوى    ((ن ومثله معهآ أتي  القر ال إنّ أ )): -عليه الصالة والسالم-النيب  قالقد و  ﴾٣: النجم﴿﴾َعِن اْله

كان :" ه كان يقولأنّ -رمحة اهلل- أئمة التابعنيإمام من  وهو  طيةع حسان بن نوقد روى الدارمي ع
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 ن فعرفنا من هذا أن السنة وحيآكما ينزل عليه بالقر -صلى اهلل عليه وسلم-جربيل ينزل على النيب 

  "قد صدق املرسلني يف ما أخربوا به عنه من أمسائه  وصفاته-تبارك وتعاىل-اهلل  وأنّ 

 

ن آعليه القر  ما دلّ  الة علىدّ  ألّنا  عليه والتسليم مبا دلّ ه جيب قبوْلا ة وحي فإنّ إذا كان  السنّ و             
َفُخُذوُه َوَما  ُسولُ   الر   آتَاُكمُ َوَما ﴿-تعاىل تبارك و-كما قال اهلل ،-تبارك وتعاىل-صفات اهلل  ثباتمن إ

 .-مصلى اهلل عليه وسل-هذا عام يف مجيع ماجاء به النيب و ﴾٧: ﴿الحشر ﴾نَ َهاُكمه َعنهُه فَانتَ ُهوا 

    
 ماهي أقسام السّنة؟ 
 القولية.  

  والفعلية. 

 والتقريرية. 

 

 أي أقسام السّنة يقصد؟" ة ن  السُ  نَ ومِ  ":يف قول املصنف  

 . والفعلية والتقريريةالقولية  :-صلى اهلل عليه وسلم-للنيّب  ة سنّ هذا عام يف كل " ة ن  السُ  نَ ومِ  ": قوله 

 

 صفة من صفات اهلل ؟ يف إثباتية ذكري دليال من السّنة القولا 

َلٍة ِإَلٰى َسَماءِ )) :-َصل ى اهللُ َعَليهِه َوَسل مَ  -قَ وهُل الن يبِّ  نْ يَ  يَنِزُل رَب َُّنا تَ َباََرَك َوتَ َعاَلٰى ُكلَّ لَي ْ  .((االدُّ
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 صفات اهلل ؟ يف إثبات فعلّيةمن السّنة ال دليالذكري ا 

  ((هم فاشهداللّ  )):  ىل العلو مع قولهيف حّجة الوداع إ-اهلل عليه وسلم صلى-شاراته إالفعلية السّنة من 
 

 صفات اهلل ؟ يف إثبات تقريريةمن السّنة ال دليالذكري ا 

 :من التقريرية 

صلى اهلل -النيب ،فأقّر عليها السماء يف : فقال  (( اهلل أين: ))هبقولجارية لل-عليه الصالة والسالم–ه سؤال-
- عليه وسلم

َبع  : ))لليهودّي الذي قال -صلى اهلل عليه وسلم-وكذلك اقراره - ، َأن  الل َه َيَضُع الس َمَواِت َعَلى ِإصه
َبع   ََرِضنَي َعَلى ِإصه  . (( َواأله

 

 ؟ات الصفات و أمور الغيب؟من يشرتط ذلكإلثبالسّنة تواتر السلف  هل يشرتط 

مور الغيب بل كانوا أثبات إجل أو من أالصفات  ثباتإجل أالسلف مل يكونوا يشرتطون التواتر من  
كتب أئمة  ذا نظرت يفإو ، -عليه الصالة والسالم-ة احلديث عنه اط صحّ رت يقتصرون على اش

فإّنم يقتصّرون على اشرتاط الصحة دون النظر إىل التواتر  االعتقاد يف املتون املختصرة يفو السلف 
 .الذي يدعيه و يزعمه أهل األهواء و البدع

 
 اتوجعلوا هذا الباب كما يقولون من الظنيّ .كن يعرفها السلفيمل  ةاعتزالي هو حنلة اشرتاط التواتر 

 .حادحاديث اآلأ ال يقبل فيه هنّ أل
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 النزول:  الصفة احلادية عشرة 

 

 

 

 

 

 كيف يثب  أهل السّنة واجلماعة صفة النزول هلل؟ 

كما دّل  على ذلك السّنة وإمجاع   ،قيا يليق جبالله و عظمته يثبتون أّن اهلل ينزل إىل مساء الدنيا نزوال حقي
 .من غري حتريف وال تعطيل و ال تكييف وال متثيل،السلف

 

 نزول؟لكيف ترّد هل اجلهمّي املنكر لصفة ا  

ينزل إىل السماء فقل أنا أؤمن  أنا أكفر بربّ  إذا قال لك اجلهميّ ": -رمحه اهلل تعاىل-بقول اإلمام ابن املبارك
 "برب يفعل ما يشاء

 

 هل ميكن تفسري صفة النزول بنزول امللك أو أمر اهلل ؟ 

َلٍة : ))-َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َوِمَن السُّنَِّة قَ ْوُل النَِّبيِّ  يَنِزُل رَب َُّنا تَ َبَاَرَك َوتَ َعاَلٰى ُكلَّ لَي ْ
 ((انْ يَ الدُّ  ِإَلٰى َسَماءِ 
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صفة للرّب ليس صفة مللك  النزول على أنّ  دلّ الذي ذكره املصنف احلديث ال،هذا مسلك أهل التعطيل ،ف
اهلل صلى -إىل نفسه و أضافه النيبّ -جل و عال -أضافه اهلل-تبارك و تعاىل-وال صفة ألمر بل هو صفة للربّ 

 .-تبارك و تعاىل–إىل ربّه -عليه و سلم

 

 إن سئل  عن كيفية نزول اهلل إىل مساء الدنيا؟كيف ترّد   

االستواء معلوم و الكيف " ملّا سئل عن كيفية اإلستواءمالك ابن أنس إمام دار اْلجرة  نرّد مبا قاله اإلمام
النزول ، ، الصفات كّلهاون هذه القاعدة على ميعمّ  فالعلماء "جمهول و اإلميان به واجب و السؤال عنه بدعة

 .اجمليء ،اإلتيان ،و سائر الصفات 

 

 العجب:  الصفة الثانية عشرة 

 

 

 

  ما الدليل؟؟-تبارك وتعاىل–هل العجب من صفات اهلل  

 هألن و اجلماعة ، السنة أهل فيثبتها .بالقرآن وبالسّنة وباإلمجاع  صفة من صفاته تعاىل ثابتة العجبنعم 
 .سبحانه وتعاىل شاء كيفما شاء مىت ذلك يفعل-وسلم عليه اهلل صلى- رسوله به ووصفه نفسه به وصف

 :الدليل

َوة   يَ ْعَجُب رَبَُّك ِمَن الشَّابِّ لَْيَسْت َلهُ : )) َوقَ ْولُهُ   ((َصب ْ
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 بل َعجْبُت و َيْسَخُرون﴿: على قراءة  من قرأ من القراء كحمزة و الكسائي قرؤوا  :من القرآن﴾ 
 .إىل نفسه -تبارك وتعاىل-فنسب الَعَجب هنا الرب 

 من السّنة:  

 صلى اهلل رسول بضيف البارحة صنيعكما من عجب اهلل إن)) :-والسالم الصالة عليه- النيب قال-
 ((وسلم عليه اهلل
 ((بالسالسل اجلنة إىل يقادون قوم من ربك يعجب)) :-وسلم عليه اهلل صلى- النيبوقال  -

َوة   يَ عهَجُب َربَُّك ِمَن الش ابِّ لَيهَس ه َلهُ )) :وقوله أيضا-           ((َصب ه

 

 

 ؟أيّها يوصف به اهلل  ؟معان العجب هي  ما 
 :سببهحبسب الَعَجبه يطلق على أمرين  

  ّوال يقول بإثبات هذا املعىن -تبارك وتعاىل– ه الربّ و هذا متنزه عنّ  :من عدم العلم باملتعجب منههشة الد
 .أحد من أهل اإلسالم و املنتسبني إىل القبلة

  فعل فإذا،األمرين قدر -تبارك و تعاىل-الرب فإنّ  -عن نظائرهخروج الشيء -خروج الشيء عن نوائله 
 فيما اختار،ويوضح لصنيعه يتعجب-وتعاىل تبارك- الربّ  فإن َبَشريَته ، مقتضى خبالف أو مبقتضى العبد
 اهلل رسول بضيف البارحة صنيعكما من عجب اهلل إن)) -والسالم الصالة عليه- قوله عليه ويدل هذا
 .(( بالسالسل اجلنة إىل يقادون قوم من كربّ  يعجب)) :وقوله  ،((لموس عليه اهلل صلى

 

 ؟من الفعل  على ماذا يدّل تعجب اهلل  
 .التعجب ْلذا حملّ  هو الذي الفعل حمبة على العجبيدّل  
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َوة   يَ عهَجُب َربَُّك ِمَن الش ابِّ لَيهَس ه َلهُ ))اشرح احلديث  ؟ ((َصب ه
 يكون أن منه تقتضي الشباب عنفوانية الشاب،فإن عند مألوفا يكون يالذ واْلوى امليل هي الصبوة

ِلكَ ﴿ :له وخيلص تعاىل باهلل ويعتصم شهوته يرتكو  نفسه يكبحملّا  هشهوانيا،لكنّ   السُّوءَ  َعنههُ  لَِنصهِرفَ  َكذَ 
َشاءَ  َلِصنيَ  ِعَباِدنَا ِمنه  ِإن هُ  ۚ   َوالهَفحه  .أنهش من -وتعاىل تبارك- الربّ  يعجب﴾الهُمخه

 

 الضحك:  الصفة الثالثة عشرة 

 

 

 

  ما الدليل؟؟-تبارك وتعاىل–هل الضحك من صفات اهلل  

ف وال تعطيل وال تكييف فيجب إثباته له من غري حتري.نعم من صفات اهلل الثابتة له بالسّنة و إمجاع السلف
ء   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }:وال متثيل  وال بآرائهم متأولني السنة أهل يدخل فال ﴾11: ورىش﴿ال{الهَبِصريُ  الس ِميعُ  َوُهوَ  َشيه
 عليه- ورسوله به-وتعاىل تبارك- اهلل ألزمهم ما ويلتزمون-وتعاىل تبارك- هلل يسلمون بأهوائهم،بل متومهني
- والسالم الصالة

 :الدليل

 أحدمها قتلي رجلني إىل اهلل يضحك":قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أنّ -عنه اهلل رضي- هريرة أيب حديث
  -عليه متفق -"فيستشهد القاتل على اهلل يتوب مث فيقتل اهلل سبيل يف هذا يقاتل اجلنة يدخالن اآلخر

 

 ((اْْلَخر ثُْم َيْدُخََلِن اْلَجّنةَ  َيْضَحُك اهللُ ِإَلٰى رَُجَلْيِن قَ َتَل َأَحُدُهَما: )) َوقَ ْولُه
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 ؟"َصح  َسَنُدُه، َوُعدَِّل ه ُرَواتُه: "مامعىن قوله 
 

 : هذا تعريف احلديث الصحيح 

 .فاسلف مل يكونوا يشرتطون التواتر.دة يف السنأي توفرت فيه شروط الصحّ "  َصح  َسَنُدهُ " :قولهف

 .عدالة الرواة و ضبطهم "َوُعدَِّل ه ُرَواتُه"  :وقوله

 

 الواجب اجتاه نصوص السّنة الصحيحة الواردة يف الصفات؟هو ما 

 مصدقني غري جمادلني , به نؤمن. 
  ّما أمرنا ربنا وكما ك، على مراد اهلل تعاىل  به بل نؤمن،وال جنحده  رّدا كليا لفظا ومعىنالنص  ال نرد

 -عليه الصالة والسالم-أمرنا رسوله 
  من غري املعىن الذي دّل عليه اللفظ  و بل جيب علينا قبول اللفظ .ال نتأوله بتأويل خيالف ظاهره

 .وال تعطيل حتريف وال تكييف
 وال بسمات احملدثني وال نشبهه بصفات املخلوقني. 

َلْت ُرَواتُه،  ِبِه، َوََل نَ ُردُُّه، وَل  نُ ْؤِمنُ فَ هََٰذا َوَما أْشبَ َهُه ِممَّا َصحَّ َسَنُدُه، َوُعدِّ
ظَاِهَرْه، َوََل ُنَشب ُِّهُه ِبِصَفاِت اْلَمْخُلوِقين، َوََل  َنْجَحُدُه، َوََل نَ َتَأوَّلُُه بَِتْأِويٍل ُيَخاِلفُ 

﴿لَْيَس  َلُه، َوََل َنِظيرَ  ََل َشِبَيهَ  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلىٰ -اْلُمْحَدثِين، َونَ ْعَلُم َأنَّ اهللَ  ِبِسَماتِ 
  11اْلَبِصيُر﴾ الشورى  َكِمْثِلِه َشْيء  َوُهَو السَِّميعُ 

 .َأْو ُخَطَر بِالَباِل فَِإنَّ اهللَ تَ َعاَلٰى ِبِخََلِفه ِفي الذِّْهنِ ( َتَخيَّلَ )وَُكلُّ َما ُتِخيَِّل 
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ء  َوُهَو الس ِميُع الَبِصريلَيهَس كَ )ملاذا ذكر املصنف آية الشورى   عدة مرات  (ِمثهِلِه َشيه
 يف هذا املنت؟

 تباب الصفايف ل السنة أهدستور  :وغريه الشوكان كما يقول  هذه اآلية 
  ّاألسماء "على مجيع طوائف أهل البدع املخالفني ألهل السنة يف باب  هذه اآلية فيها الرد

ء   }بقوله املشبهة و املمثلةفرّد اهلل على  "والصفات َوُهَو }ورّد على املعطلة بقوله { لَيهَس َكِمثهِلِه َشيه
 {الس ِميُع الَبِصري

 

 ،مامها؟ البدع يف باب األمساء والصفات طائفتان رؤوس 

  :رؤوس البدع يف باب األمساء والصفات طائفتان

 ؤالء هم املمثلة أو املشبهةولزم  التشبيه والتمثيل و ه، طائفة أثبت  األمساء والصفات   :األوىل الطائفة 

.  

 عطّل  هذه الصفات وهم املعطّلة :و طائفة.  

 

نِ ( َُتَي لَ )وَُكلُّ َما ُتُِيَِّل : "ما معىن قوله   ِإن  اهلَل تَ َعاىَل  َأوه ُخَطَر بِالَباِل فَ  يف الذِّهه
 ؟"هخِبِاَلفِ 

 تدركه ال ، سبحانه خبالفه اهلل نّ إف الكمال هو تصورته ما نّ أ ظنن  وأ الصفة ثب أ كنّ أ ظنن  مهما
ء   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }: .وهاماأل تبلغه ال و فهاماأل  {الهَبِصريُ  الس ِميعُ  َوُهوَ  َشيه
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أو أن يكون -تبارك و تعاىل– الربّ  ا أن يكون معلوما باملشاهدة و هذا ممتنع يف حقّ املعلوم بالوصف إمّ  ألنّ  
 .ممتنع كما هو معلومه له نظري مشابه يقاس عليه و هذا كلّ 

 

 اإلستواء على العرش:   الصفة الرابعة عشرة

 
 
 
 

: استواء اهلل على عرشه من صفاته الثابتة له بالكتاب و السّنة و إمجاع السلف و الدليل قوله تعاىل 
 .و ذكر استواءه على عرشه يف سبعة مواضع يف القرآن ﴿الرَّْحَمُن َعَلٰى اْلَعْرِش اْستَ َوى﴾

 
 ن املتقدمون من أهل البدع و األهواء يصرحون بنفي صفيت االستواء و العلو؟؟ هل كا

الطبقات املتقدمة من أهل األهواء و البدع يف عهد أئمة السلف كعبد الرمحن بن مهدي و من يف طبقته مل 
أئمة السلف  تعاىل و إمنا كانوا حيومون حوْلا و من رأى آثار يكونوا يصرحون بنفي صفة االستواء و العلو هلل

ه مل ه ليس يف السماء إله و أنّ ناية هؤالء أن يقولوا أنّ "جيد أنم مجيعا قالوا عندما بدأت اجلهمية بالظهور 
 . "يستوي على العرش

تَ َوى  َعَلى}قوله تعاىل     على العلو و االستواء و هذه اآلية دلّ  {شِ   الهَعره  مُث  اسه
 ماهي؟االرتفاع من وجوه كثرية 

  ل على العلو و االستعالءتدّ  "على"قوله. 

 5 َوِمْن َذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى﴿الرَّْحَمُن َعَلٰى اْلَعْرِش اْستَ َوى﴾طه
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 يعين " عرش العريشة"و  " عرش العظم"مأخوذ من الرفع و منه قول العرب  فإن العرش "العرش:"قوله
 .أي ترفعون " و مما تعرشون"رفعه 

 الن على علو اهلل تعاىل و استوائه على عرشههذين اللفظني يدّ  إذا

  ستقراره على وجه يليق به سبحانه و تعاىلاعلى علو اهلل تعاىل و  يدلّ " استوى:"قوله . 

 

 ما الفرق بني العلو و االستواء ؟   

 صفة فعلية  اَلستواءصفة ذاتية و  العلو 
  ّالكتاب و السنة و االمجاع و الفطرة و العقل و االستواء دل عليها الكتاب و السنة  :  بهالعلو دل

ة و إمجاع لو اهلل تعاىل من الكتاب و السنّ لو مل يثب  دليل على عف،ص ه مأخوذ من جهة النّ ألنّ 
ا صفة كمال و السفل يف العلو ألنّ  -تبارك و تعاىل–اهلل  السلف لكان  الفطرة و العقل قاضية بأنّ 

حلافظ ابن القيم فقد ذكر ا على صفة العلو  صفة نقص كما هو معروف و مع هذا فقد دل  األدلة
النونية أنا بلغ  ألف دليل من "و يف  "اَلسَلمية اجتماع الجيوش"يف  عن بعض أئمة الشافعية

 .األدلة الدالة على علو اهلل على عرشه  و استوائه على خلقه

 
 

 االستواء

 صفة فعلية

 الكتاب،السّنة:أدلته

 العلو

 ذاتية صفة

الكتاب،السّنة :أدلته
 االمجاع،الفطرة،العقل 
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 العلو:   الصفة اخلامسة عشرة

 
 
 
 

َرهَض فَِإَذا ِهَي مَتُورُ  ﴿أَأَِمنُتمه َمنه يف الس َماِء َأناشرح اآلية  مبّينا ؟﴾ خَيهِسَف ِبُكُم األه
 ؟ ة على صفة العلوّ وجه الدالل

رضي اهلل عنه و - كذلك جاء عن غريه"أأمنتم عذاب من يف السماء إذا عصيتموه: " قال ابن عباس 
- أرضاه

  "على"هنا مبعىن  فيعند من يقول أن احلروف تتناوب قالوا  أن -:  "يف الس َماِء "قوله 

أَأَِمنُتم }فهي على ظاهرها  العلو املراد هبااء السمو من مل يرى التناوب قال إن -                          
  أي من يف العلو{م ن يف الس َماءِ 

 .دليل ظاهر على إثبات علو اهلل تعاىل على عرشه هذه اآلية ف    

 

 اذكر أدلة صفة العلّو؟ 

 {أَأَِمنُتم م ن يف الس َماءِ } :من القرآن -

 اللهم )) : قوله مع العلو إىل الوداع حجة يف-وسلم عليه اهلل لىص- إشاراته الفعلية السّنة من :من السّنة-
 .فأقّرها السماء يف فقال " اهلل أين:"بقوله للجارية-والسالم الصالة عليه– سؤاله التقريرية ومن((فاشهد

 16 ﴾الملك َيْخِسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِهَي َتُمورُ  لُُه تَ َعاَلى﴿أََأِمنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأنَوقَ وْ 
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 البن"العلو' كتاب و للذهيب"العلو" كتاب أوسعها من الباب هذا يف الكتب وْلذا ُصنف  :اإلجماع-
 كتاب و القيم ابن للحافظ"اإلسالمية اجليوش اجتماع" كتاب و للذهيب"العرش" كتاب و صنفامل قدامة
 .شيية أيب البن"العرش"

 السماء إىل ضرورة أيديهم يرفعون العباد و هبذا تؤمن الصحيحة العقول و السليمة الفطرة:العقل و الفطرة -
 عندما اجلويين مع اناْلمذ عالء أيب قصة ،من ذلك دعائه أرادوا أو تعاىل اهلل إىل اإلشارة أرادوا إذا
 يديه فوضع السماء إىل يديه يرفع أن أحدنا دعا إذا ضرورة أنفسنا يف جند إنا " قال مالّ  اْلمذان حرين:قال
 ".اْلمذان حرين: قال و املنرب على من نزل و رأسه على

 

 و هلل احلمد و املّنةانتهى 

 
 

 

 


